
	
 

  

  

  

  

  

 



  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:01. ( التقليد ونبذ اإلتباع عن تكلم - 1

  ) 00:11:01(  ؟ البرلمانات دخول حكم ما - 2

  ) 00:16:43. (  والجماعة السنة ألهل ذهبية نصيحة - 3

  ) 00:20:49. (  الكريم القرآن من تيسر لما الشيخ تالوة - 4

  ) 00:31:18(  ؟ التأليف في مالعل طلبة بعض تسرع حكم ما - 5

)  الوسطى إفريقيا ، غابون ، كاميرون(  أفريقيا في السلفية الدعوة أحوال - 6

 ) .00:36:06 (  

  ) 00:46:20(  ؟ واإلمارة التنظيم حكم ما - 7

  ) 00:48:04. (  والقذافي الترابي طامات و أخطاء - 8

 بمعرفة أو أوالً  الصحيح جالمنه تعليمهم في بهم يهتم الجدد المسلمون هل - 9

 ) 00:55:03. (  عامة بصورة اإلسالم

  737شريط التفريغ 

***********  

  بسم هللا الرحمن الرحيم



اما بعد ، فهذا أحد اشرطة   هللا.الحمد هلل والصالة والسالم على رسول 

سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا 

 الجميع.هللا ونفع به  حفظه -محمد ناصر الدين االلبانى/ المحدث العالمة 

  .االثرىمحمد ابن احمد ابو لیلى بینها /  بتزیلها والتألیفقام 

  على واحد بعد المئة السابعةن یالسابع والثالثاخوة االیمان واالن مع الشریط 

 1413األولى  تم تسجیل هذا المجلس فى التاسع والعشرین من جمادى

  میالدى 1992الحادى عشرالرابع والعشرین من الشهر افق المو  ،هجرى 

  
 هكل الشباب تجد ، الشرع فى علوم هناك وكم كم االن أنظروا:   الشیخ
 تقدموا - مئات نقول ال - عشرات ماتجد ، الحدیث علم على هجم

 ، والسنة الكتاب من المستقى الفقة علم فى،  ریالتفس علم فى وتخصصوا
  . الحدیث علم إال ، الیه حاجةب األمة علم أى فى

 أشیاء ، الحدیث بعلم المتعلقة الكتب من بتطبع شو المطابع االن أنظروا 
تجد العشرات من  ، واألوراد باألذكار یتعلق فیما وبخاصة ، جدا جدا عجیبة



ماأشتغل  هوعمر ، ومن هون عبارة عن نقل من هنا ومن هون  الكتب كلها
  .الى بیؤلف بالحدیث 

شو إله مؤلفات فى ، السوق ذه الرسالة تبع حدیث الزهد وحدیث صاحب ه 
مهما كان شأنه فهو ، رأسا إنبرى لیرد على رجل  ال شىء ، علم الحدیث ؟
هذا لكن مضى علیه أكثر من نصف قرن من الزمان وهو فى ، غیر معصوم 

عالم  ار تدل على أنهله أث، وهو لیس بالعیر وال بالنفیر ، لیس العلم 
 إذا سیلةلكن أفكار خطرت له فسجلها فى هذه الرُ  فیه ، نث و متمكالحدی

صح اإلسم ، وحط اسمه ، وهللا هذه مصیبة الدهر ، هذا هو الرویبضة ، 
  تسمعون بحدیث الرویبضة ؟

من  ، كثیر منهم وهللا ال یحسنون أن یتلوا كتاب هللاأحد الطالب : نعم نعم 
  غیر لحن جلى

صفة صالة النبى ،  ةبنقت هذا الذى طبع كتاب أرأی، صدقتهللا والشیخ : 
یرى أن هذا جد عالم فى الدنیا كتاب صار له أربعین سنة مطبوع ، وما وُ 

 إنبرى وكتب ایش رسالة فى الرد على یستحق الرد علیه ، طویلب صغیر
الف ما  هى موضع خخذ مسألة أو مسألتین م؟ صالة ، ماذا فعل أالصفة 

 هووراء اإلمام فى الجهریة ، فإخذ ة اءمثل مثال القر  ،منذ القدیمبین العلماء 



أن المقتدى وراء فى هذا الكتاب ، نحن تبنینا  الكتاب بیعاكس الى الجانب
 اْلقُْرآنُ  قُِرىءَ  َوإِذَا {اإلمام فى الجهریة ینصت ، ألن هذا نص القرأن 

 االحادیث بعض فى ذلك نعوردو ،  }تُْرَحُمونَ  لَعَلَّكُمْ  َوأَنِصتُواْ  لَهُ  فَاْستَِمعُواْ 
 إعماال ، یقرأ ما البد أنه ، الشافعى المذهب تبنى وه بمثال، المذكورة االخرى
   ، )الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ال (: مَ َسالَّ آلَ  َعلَْيه قوله لعموم

 أنت ، الخ.. و..و والصد والرد باألخذ ممتلئة كلها الكتب مسألة هذه ، طیب
 فى أخطأ نهأل  منشان ، حكم تینم حون فیها الصالة ةصف على ترد بدك هال
 طفیل لساتك وأنت الخاصة أنت نظرك لوجه ةبسنبالو  ، ؟ تالتة أتنین حكم

  ، أمر عجیب . جدا عجیب أمر ،صغیر

 فهو _ الیوم العصرى بالتعبیر یقولون كما شىء على دل إنكله یدل _  هذا 
 هلل إخالص كمان مافى كنل علم مافى أنه لیس ، اإلخالص فقدان على یدل
 مر كتاب اهذ أن الكتاب على بیرد الى بالشا هذا بیفكر ما ألنه،  وجل عز
 ! بیفكر ما الطبعات عشرات عوُطب،  الدنیا بالد كل فى العلماء مئات على
 ارض يا" ! یرد أن همن أولى هناك كان أنه بیفكر ما ، اللغات الى وترجم

  . هؤالء من كثیر إلنسانا هذا ، "دىق حدا عليك ما إشتدى



أن یستفزوا یریدون  یا شیخنا هؤالء األشخاص أنا فى ظنى  أحد الطالب :
 یرد علیهم  الشیخ لكى

  أعوذ باهلل ، هللا أكبر  الشیخ :

قبل زمان االن صرنا عظمى ، لمحاربة االمریكین احنا فى لیبیا : طالب اخر 
ضربتنا أمریكا ، ولما  اشتراكیةكنا فى الصحف كنا جماهریة عربیة لیبیة 

  صرنا من الدول العظمى یعنى .صرنا عظمى أمریكا 

  هللا اكبر  ، ما احنا شاطرین إال بالكالم ، هللا أكبر الشیخ :

وخاصة  -جزاهم هللا خیر  -شیخ ناصر ، فیه أخواننا األفارقة طالب ثالث : 

الدعوة  و هناك صرنا نسمع عن فى الدول االفریقیة،لجایون افى الكامرون و 

  من یعنىكما یقولون  شكون لها نشاط جمیل جدا ، فهم ییعنى السلفیة 

  فقدان الكتب ؟ الشیخ :

، صر اولكن كتب الشیخ ن ، خاصةبصفة یعنى لیس الكتب الطالب : 
من یعنى قولون یناصر، فالشیخ حدیث ونقول عندما نتحدث عن یقولون 
قاموا بنشر بعض الكتب خیر جزاهم هللا فالحقیقة األخوة فى الحجاز  هذا ؟ 

كما أخبرنى جماعة من  -كانت السبب و ونشرها هناك ، باللغة الفرنسیة 



للشیخ واالرشاد ، قالوا جائتنا كتب الدعوة الكامرون ومن مالى ومن تشاد 
  ، ، وكان لها االثر یعنى الحقیقة وترجمت  ابن باز

  س یكو  الشیخ :

  - العقیدة لكن كتب المنهج یقولون نحن درسنا بعض كتب  طالب ثالث :
وهم یسمون أنفسهم  -حتى بعضهم اآلن ترجمت وكان هى لها األثر 

قولون یو  -نحن السلفین هكذا نحن نتبع السلف ، یقولون  السلفین ،
 الىهذا  همو ،  الشیخ ناصر والشیخ ابن بازالشیخ ابن العثیمین ، شیوخنا 
خوة فى الحجاز ال یرسلون إال األطبعا المنهج ، كتب األن یقولون ، یعرفونه 

اشى ، 7.00أو .... " ، كتب المنهج  الجزائرى  وا كتابمترج، كتب العقیدة 
، علیهم لعدم الفهم  طرأتوبعض األخطاء وایش عن كذا ، عن االمارة ، 

  ولما تحدثنا الیهم بحیث لما وجهوا 

  ، الحمد هلل توجهوا  یخ :الش

وأجتمعت بعدد لیس یعنى نى ، الحظت یریدون فعال یع..........الطالب : 
وفى الكامرون  ،فعل الشیخ كذا وكذا وقال الشیخ حتى أمیرهم یعنى بالقلیل 

قال هللا  یعنى تقول بسفیهم إستجابة  فوجدتحقیقة ، أجتمعت بأمیرهم 
  .یرون أنه یتبنى الفكر السلفى مما قال الشیخ فالن   وقال الرسول



  الشیخ : لغتهم ما هى ؟

  ت الالتینیة االلغ: یتحدثون الفرنسیة وبعض  الطالب

  الشیخ : وانت تتكلم الفرنسیة ؟

  ، ال اجیدها ال الطالب : 

  ؟إذن كیف ترى  الشیخ :

 ؟تعلموا العربیة ، واألن ماذا یعملون و  مدارسنا الذین جاءوا الى الطالب :
الكامورن فى و أفریقیا الوسطى فى خاصة و الفكرة التى إنتشرت عندهم 

عة االى جمأرسلوا یعنى جماعة تشاد ، بعض الدول كو  وانا فى الصومالوٕاخ
وجماعات أخرى إلى الجامعة اإلسالمیة ،  هنا ،فى السودان أنصار السنة 

إال بشق األنفس یعنى ، وجاءوا الى الدول منهم والجامعة هناك قبلت عدد 
 یبیامنهم من جاء الى ل ،یعنى من الدول العربیة ع العربیة بعضهم یسم

 كما یظنونهم الصحابة فكانوا یعنى یظنون أن العرب  ، فانتكس یعنى
...............  

عندنا فى ألبانیا ، قربیا فى بعض المجالس  ونحنا قلنا، هللا أكبر  الشیخ :
،  سلمین العرب ما بیقولوا عنهم مسلمین بیقولوا عربمعبروا عن أخوانا الیب



ك ما بیقولوا بتقول عین إال ألف ، ومع ذل جم ما، لكن عندنا العین ككل االعا
عرب بیقولوا هرب ، إذا ارادوا أن یقولوا مسلم بیقولوا هرب ، لیش ؟ ألنهم 

لكن مع رب ، هالعرب ، فبیقولوا من ن أصلهم ؟ ا أن المسلمین منیبیعرفو 
بسبب سوء تصرفهم ، األسف العرب الیوم صاروا وبال على اإلسالم 

وقس ، والجزائر للجزائرین ، السعودیة للسعودین و ،  وعصبیتهم القومیة
وهللا  ، هباء منثورا وذهبتهذى ، الرابطة هذه انفكت على ذلك مع األسف

  .، لكن  بحاجة الحقیقة إلى مددا أخى یهؤالء 

الشیخ على أو  الشیخ ناصرعنى قالوا لو ینقطة األن ، اله شیخ هذالطالب :
 ، هذه المدرسة المنهجیة.......دان فى السو هنا أخواننا عبد الحمید  حسن
الشیخ  ن ورداال  فى لو مثال أخواننا السلفینهم قالوا أكتفینا بالعقیدة ، فقالوا 
 ،أو كتاب من كتب المنهج یعنى  صفة الصالة بككتایطرح كتاب لو  ناصر

قبل أن ، وتوضع فیهم تترجم الى الفرنسیة مثال  ،ولو رسالتین أو ثالثة 
حتى فى بدایة االنتشار ألنهم األن مساكین فیهم هذا، ویستحكم یضلوا 

لما تبین لكن ، الرئیس مسیحى فى بعض الدول فحرمتهم الحكومة فترة ، 
فاألن قالو لو مثال یعنى یكون لهم ید علینا ، 10.26........لهم الخالف 

لو یسمح بهذا األمر أن یأتیهم من  ........،اخوانهم ویتداركواهذا العام 
 نمكوتوزع علیهم ، وهناك من الشباب م، دیة بعض الكتب المنهجیة السعو 


